
Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану с.Ульвівок

Сокальського району

1. Замовник: Теляжська сільська рада Сокальського району.
2 . Вид та основні цілі ДПТ, його зв'язок з іншими документами державного планування: генеральний план

с.Ульвівок Сокальського району розроблено згідно рішення Теляжської сільської ради від .....2 0 ./:^ о  ,/<<<»«Про
розроблення генеральних планів сіл Ульвівок та Трудолюбівка» В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та 
забудови території генплану площею 299,32 га, зокрема:

N° п/п Показники Одиниці виміру Вихідний рік 2018 рік Вихідний рік 2038 рік

Населення одиниць
2, Територія в межах населеного пункту, всього га 91,72 299,32

у т. ч.: житлова забудова, всього га 34,04 77,67
Громадської забудови, всього га 1,39 1,41
Виробничої, всього га 14,3
Комунальної, всього га 2,82 5,51
Транспортної інфраструктури, всього га 5.71 18,08
Ландшафтно-рекреаційної та озеленої, всього га 47,77 153,96
у т. ч. осористих селянських господарств га 39,92 28,51
с/г товарного виробництва (паї) га 9,35
фермерського господарства га

3. Житловий фонд тис. м2
КІЛЬКІСТЬ квартир

Генеральний план охоплює існуючу та проектну структурно-планувальну організацію території населеного пункту, який 
має цілісний планувальний характер.

Розрахунковий термін реалізації ДПТ - 20 років, в тому числі 1-ша черга реалізації - 7 років.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для 

обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови та іншого використання території села.
Завданням генерального плану території е;

-  визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території, 
формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, 
інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони та збереження культурної спадщини та традиційного 
характеру середовища історичних населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння 
території;

-  обгрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
-  урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання 

територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого 
законодавства;

-  обгрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;
-  забезпечення раціонального використання території;
-  визначення на території проектування особливих функціональних зон;
-  встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання; 

розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території; 
розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування.

Проект розроблений у відповідності з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН 5.2.2-12:2018 
«Планування і забудова територій», ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН 
В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДБН Б. 1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного 
пункту».

При розробленні генерального плану с. Ульвівок враховуються основні рішення Схеми планування території Львівської 
області розробленої ДП УДНДІПМ «Діпромісто» у 2008 році, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, 
соціального розвитку району, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного 
середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна 
документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви 
щодо забудови та іншого використання території проектування.

3 . Ймовірні наслідки для: 
довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Територія села згідно генплану передбачається переважно для розміщення житлових територій та сільськогосподарських 
угідь.
В північній частині розміщено існуюче та проектне кладовище.
В північній частині села розміщено виробнича зона з підприємствами IV та V класів.
У південно західній частині села розміщена сонячна електростанція,
У південно східній частині села розміщена виробнича зона з підприємствами \/класу, стоянка та ремонт с/г техніки, млин;
Зі східного боку село межує з р. Західний Буг
Перебування людей у виробничій зоні: передбачено переважно на виробництві, в офісних приміщеннях, передбачено 
перебування у виробничій зоні відвідувачів та клієнтів фірм.
Генплан допускає розміщення промпідприємств IV класу з санітарно захисними зонами до 100 м :

Таблиця 1



Сфери
охорони
довкілля

Можливі наслідки виконання ДТП Стратегічні цілі, заходи для запобігання, зменшення 
та пом'якшення негативних наслідків виконання змін 
до ДТП

Атмосферне
повітря

на 1 та 11 чергу незначні викиди від проектованих 
підприемст та ферми;
Під час будівництва житлових об'єктів та об’єктів 
інфраструктури вплив на повітряне середовище буде 
зумовлюватись збільшенням викидів 
забруднювальних речовин від роботи будівельної 
техніки. Дані речовини будуть утворюватися в 
незначних кількостях, без перевищень норм ГДК. 
Забруднення атмосферного повітря внаслідок руху 
транспортних засобів та влаштування об’єктів 
транспортного обслуговування - незначне.
по викиду в атмосферу двоокису вуглецю та інших 
газів від роботи вантажного, легкового транспорту та 
будівельної техніки - незначне:
по викиду в атмосферу двоокису вуглецю та інших 
газів від роботи котелень - незначне

-Зміна технології виробництва з метою зменшення 
викидів.

-Підготовка та втілення плану організації будівництв 
(які плануються в селі), щоб скоротити та пом’якшити 
загальні наслідки будівництва, в тому числі шум, 
викиди в атмосферу, утворення та утилізації 
відходів, ризики ерозії;
-Безперервний контроль за впливами згідно з 
відповідними національними, екологічними 
стандартами і вимогами ЄЕС.

Застосування сучасного обладнання. Контроль за 
викидами.

Пропонується ряд заходів щодо озеленення СЗЗ 
виробничих територій.

Водне
середовища

Забруднення річок та водойм;
- побутовими стоками;
- поверхневими стоками в т. ч. з територій 
підприємств;
- стоками від діяльності підприємств;
- забруднення річок та водойм пестицидами та 
добривами;
- засмічення водних об’єктів.

Встановлення прибережних захисних смуг згідно ст 
88
Водного кодексу України та ст. 60 Земельного 
кодексу України.
Виконання прийнятих природо-охоронних програм. 
І\/1оніторинг за станом водних об’єктів.
-Безперервний контроль за впливами згідно з 
відповідними національними, екологічними 
стандартами і вимогами ЄЕС.

-побутових в загальну систему каналізації, 
-зливовий скид в зливову систему каналізації через 
очисні споруди поверхневих стоків;
-очищення стоків підприємств.
-охорона фунтів та захист від забруднення 
ядо-хімікатами та добривами.
-прочистка русла ріки від сміття та твердого наносу. 
- недопущення підтоплення території;

Грунтове
середовище

Вплив на фунт можливий тільки в період проведення 
робіт 3 будівництва об'єктів та полягає в тимчасовому 
механічному порушенні рівноваги складеного 
мікрорельєфу при виконанні земляних робіт та 
тимчасового складування будівельних відходів. 
Незначні земляні роботи не матимуть негативного 
впливу на земельні ресурси та фунти.
Внаслідок будівництва об’єктів транспортної 
інфраструктури можливе забруднення фунтового 
середовища нафтопродуктами.
Порушення фунтового покриву також буде 
відбуватись під час руху транспортних засобів. 
Забруднення фунту ядо- хімікатами та пестицидами.

Безперервний контроль за впливами згідно з 
відповідними національними, екологічними , 
стандартами і вимогами ЄЕС.

Заходи 3 охорони фунтів та захист від забруднення 
ядо-хімікатами та добривами.
Заходи забезпечення раціонального використання 
та охорони земель.
Запобігання або зменшення розвитку небезпечних 
геологічних процесів і явищ.
Винос цвинтарів на віддаль 300 м від житла. 
Організація центрального водопроводу.

Рослинний та
тваринний
світ

Проектними рішеннями не передбачається вплив на 
біорізноманіття.

Організація в сквеоів, декоративних водойм, 
майданчиків для масового відпочинку.
Охорона заповідної території заказника Федорівка. 
Застосування заходів щодо зменшення впливу на 
живі організми, популяції тварин, рослинний покрив, 
репрезентативні й унікальні наявні ландшафтні 
комплекси.

Акустичний
вплив

Джерелами шуму є; підприємства, автотранспорт та 
будівельна техніка. Зона впливу цих джерел 
обмежується територією підприємств та територією 
будівельних майданчиків
Шумове забруднення також буде спричинене рухом 
транспортних засобів по автодорозі регіонального 
значення Червоноград -Ковель.

Застосування шумових екранів, звукопоглинаючих 
штукатурок та фарб, шумоопоглинаючих зелених 
насаджень. Створення СЗЗ від підприємств.

Електромагнітне
забруднежя

Незначне від ЛЕП 35 кВт.

Негативний 
вплив на 
кліматичні 
фактори

Нагрів поверхонь сонячних панелей СЕС, будинків, 
вулиць, проїздів, майданчиків.

Територія може нагріватись від панелей СЕС, 
Пропонується ряд заходів щодо озеленення фасадів 
будинків, використання гео бруківки, озеленення 
покрівель, розміщення фонтанів та водойм тощо



Гранично допустимі рівні не повинні виходити за межі СЗЗ від джерел забруднення. В аварійних ситуаціях та при форс 
мажорних обставинах ГДР не повинні перевищувати допустимі рівні на межі виробничої зони. ГДР не повинно перевищувати 
рівні на межі виробничої зони.
Шумозахист від джерел шуму передбачається шляхом озеленення хвойними породами дерев та кущів територій вздовж 
огорож підприємств та ферм. .
Можливий негативний вплив на кліматичні фактори від нагрівання поверхонь будівель та замощення проїздів і майданчиків. -  
Пропонується ряд заходів щодо озеленення СЗЗ виробничих територій, 
територій з природоохоронним статусом :
В проектованих межах села немає територій з природоохоронним статусом.
Рівні шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання не будуть перевищувати гранично допустимі концентрації та норми 
допустимого впливу. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть виключно від автотранспорту та будівельної 
техніки, що цілком відповідає звичайним процесам будівництва та ремонтам доріг і мостів в Україні.

Негативний вплив на кліматичні фактори, у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів, є незначний, звичайний 
для села. Безпосередньо на території села цінні зелені насадження відсутні.

транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
-  територія опрацьована генеральним планом немає транскордонного впливу.

4 . Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо генплан не буде затверджено ;.
Генплан розробляється з метою сталого розвитку населеного пункту та економічної самодостатності територіальної громади. 
До альтернатив що пропонується проектом слід віднести:

для усунення негативного впливу на клімат -  озеленення СЗЗ виробничих територій, використання на покрівлі та 
фасадах сонячних панелей та сонячних колекторів тощо;

для усунення негативного впливу на повітряний басейн - озеленення СЗЗ виробничих територій; 
використання альтернативних джерел енергії - СЕС в південно-східній частині села, а також встановлення 

сонячни-х панелей та сонячних колекторів на покрівлі та фасадах будівель. '
5 . Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної 

екологічної оцінки : для визначення гідрогеологічних та інженерно-геологічних умов території проектування необхідно 
замовити відповідні вишукування у спеціалізованій організації (можуть використовуватися архівні матеріали).

6 . Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків 
виконання генплану:

-  негативні наслідки виконання проекту можуть мати тимчасовий характер (етап будівництва) - шум, вібрація, пил та 
створення будівельного сміття під час будівництва підприємств, інфраструктури та житлових будівель. Тому необхідно 
передбачити заходи для організ.ації будівельного процесу.

використання кожним підприємством локальних очисних споруд поверхнеих зливових стоків; 
застосування повітряних фільтрів кожним підприємством для усунення забруднення атмосферного повітря; 

Передбачено здійснення заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та 
планувальної організації території, а саме : вертикальне планування території. Схему інженерної підготовки (М 1:5 000) 
розробити на топопідоснові М 1:5000 з січенням горизонталей 1,0 м. На схемі привести напрямки і величини проектованих 
ухилів вулиць і проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини на перехрестях та в місцях основних 
перегинів поздовжнього профілю.

7 . Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку :
1 .Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.
2.Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ 
державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами 
досліджень).
3.Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають 
впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)
3.1, Соціально-демографічні показники (регіону) та здоров’я населення
3.2. Аналіз сучасного стану навколишнього середовища
4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, 
зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та 
результатами досліджень).
5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, 
встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються ГЕНПЛАНУ.
6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, 
коротко-, середньо- та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, 
позитивних і негативних наслідків.
7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків.
8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив.
9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у 
тому числі для здоров’я населення.
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и 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

ОКИ їх подання : зауваження та пропозиції до заяви 
вій формі у Теляжську сільську раду: 80015, Львівська 
іеревищує 15 днів з дня оприлюднення такої заяви.

Гібляк Н.Г.

Андрусишин Р.П.


